Feestelijkheden rond
het REINTJES PARK
in Huizerveld
IN DIT NUMMER O.A.:
• Hangjongeren van Maria
Gewanden
• Werkgroep Onderhoud
Openbaar Gebied
• College bezoek
• Onderzoek Ouderen voor
Ouderen
• Heerlen internet panel van
start
• De parochiekerk van Maria
Gewanden

Ik maak iedereen urenlang
slap.
Ik toon vreemde beelden,
gewoon voor de grap.
Ik kom alleen ‘s nachts,
overdag blijf ik weg,
Ik kom weer vanavond, let op
wat ik zeg.

Zondag 4 september 2005 was het
zover: de onthulling van de nieuwe
naam van het dierenparkje langs
de Zandbergsweg in onze buurt. Ter
nagedachtenis aan de oprichter van het
parkje, zo’n 40 jaar geleden opgericht.
Onthuld door de weduwe van de eerste
beheerder Rein Lenssen. En dit allemaal
in het kader van de Buurtklus (bijna
EUR 5000 kostend) van het Limburgs
Dagblad, met sponsoring van Woonpunt,
dakdekkerbedrijf Gielen, schildersbedrijf
van Helden en natuurlijk met hulp en
steun van de vele buurtbewoners. Met als
gevolg: een broodnodige vernieuwing van
de staldaken en het eens stevig in het
zonnetje zetten van de huidige beheerders
(de familie de Rooy, Senior en de zonen
Willem en Michel).
Per slot van rekening is het toch maar
een opgave om zoiets in stand te blijven
houden: denk alleen maar aan de kosten.
Wij als Stichting Buurtbeheer Maria-1-

Gewanden hebben in het verleden al
eens bijgedragen aan een deel van het
hekwerk, het loop vlug stevig in de
papieren. Maar aan de andere kant: veel
bewoners (denk ook eens aan de bewoners
van de SRL) genieten er dagelijks van.
Dus: hulde voor de beheerders, maar
ook voor de vele vrijwilligers die er hun
steentje aan hebben bijgedragen.
De gemeente Heerlen (in de persoon van
de baas van BuurtGerichtWerken Hans
Huis) beloonde dit gedrag door het op
spelden van het gewilde speldje Hart voor
H (in dit geval Huizerveld).
En het krijgt ongetwijfeld ook nog een
vervolg: er zijn al afspraken gemaakt
om het parkje twee keer per jaar op te
schonen met de gehele buurt.
De saamhorigheid in deze buurt wordt
door dit soort activiteiten alleen maar
vergroot en dit is toch wel een mooie
gedachte in deze “ieder voor zich” tijd.
Gerard IJkema

OPLOSSING: DE SLAAP

VERVOLG

Feestelijkheden
rond het
REINTJES PARK
in Huizerveld
Waar een kleine buurt groot in kan zijn.
In de maand juni stond er op een
zaterdag in het Limburgs Dagblad dat er
een project was, nl. de zomerklus 2005.
De zomerklus was bedoeld om een
onderdeel van een buurt op te knappen
of om iets nieuws te realiseren. Of het
nu ging om een jeu-de-boules-baan of
iets anders; het maakte niet uit, als
het maar met vrijwilligers gerealiseerd
kon worden. In de Kraaienbuurt
(Huizerveld) kregen een aantal mensen
een idee: het dierenparkje dat door de
fam. De Rooy beheerd wordt, kon wel
wat steun gebruiken. Dus een aantal
mensen zijn achter de pc gaan zitten en
hebben een e-mail naar het Limburgs
Dagblad verstuurd. En ja wel hoor het,

dierenparkje werd uitverkoren. Na
vergaderen met Woonpunt, Limburgs
Dagblad en de fam. de Rooy werd besloten
tot een nieuw dak op de stallen. Ja, dat
was gemakkelijker gezegd dan gedaan.
Zaterdag 3 september was het dan zover:
de broers Michel jr. en Willem de Rooy en
de nodige vrijwilligers, met onder andere
de opzichter van Woonpunt, hebben de
klus geklaard, maar het was een ﬂinke
klus. Maar de vrijwillige dames waren ook
niet lui, ze hebben de mannen met eten
en drinken verzorgd, zodat de mannen
met frisse moed verder gingen en de klus
goed klaarden.
Zondag 4 september vanaf 13.00
uur konden ook de bewoners van de
omliggende buurten een kijkje nemen in
het dierenparkje. De weergoden werkten
goed mee, want het was prachtig weer.
Veel ouders en kinderen kwamen een
kijkje nemen. De dieren hadden het die
zondag ook heel erg goed, ze werden door
ieder kind echt wel verwend, want elk
kind kreeg twee zakje voor ze mee, één
voor de aanwezige vogels en een zakje
ezelvoer. Dus ook voor de dieren was
het een feestdag. Nadat de kinderen het

dierenparkje bezocht hadden konden ze
nog een prijsvraag invullen. De ouders
werden in de tussentijd stil gehouden
met kofﬁe en vlaai en een praatje.
Om 15.00 uur werd de
naam onthuld door
mevr. Lenssen. Haar
man had jaren lang het
dierenparkje
onderhouden en hij had het grondstuk
bij de gemeente gepacht voor het
symbolische bedrag van een ﬂ1, - per
jaar.
De naam van het dierenparkje is Reintjes
Park geworden, naar de man die dit
parkje ooit begonnen is: Rein Lenssen.
De prijs voor het raden van de naam
van het dierenparkje is gewonnen door
Kelly Doek. Na de onthulling werden de
kinderen beloond met fris en ijs.
De eerste prijs van de prijsvraag werd
gewonnen door Robin van Kempen.
Al met al was dit een schitterende klus.
Maar zonder het Limburgs dagblad,
het Woonpunt, de dakdekker en al die
vrijwilligers, die geholpen hebben, was
dit niet tot stand gekomen.
A.Cleiren

De “hangjongeren” van Mariagewanden
Als jongerenwerker ben ik er als eerste plaats
voor de jongeren (leeftijd 12 t/m/ 23 jaar) en
kunnen zij bij mij met hun vragen of verhaal
terecht, mochten zij ergens mee zitten.
Dat kan van alles zijn bijv; School, problemen
thuis, huisvesting, werk, financiën etc.
Daarnaast organiseer ik gezamenlijk met de
jongeren recreatieve activiteiten zoals bijv.;
Paintball, Karten, SIXflags etc.

Iedereen in de wijk kent ze wel,
de hangjongeren in de wijk
Mariagewanden!
Voor de een: ’’één doorn in het oog”,
voor de ander geen probleem.

En kon men de prachtige Graffitipanelen
bezichtigen gemaakt door jongeren van Hoensbroek en Versilliënbosch M-STYLE en DAZE 2.
Maar ook deze jongeren gaan naar school,
lopen stage en hebben werk.
Ze komen graag in de avonduurtjes bij elkaar
rondom het basketbalveldje in de wijk of bij
OASE, de jongerenaccommodatie onder begeleiding van St. Tracee.

Talenten
Dat deze jongeren niet alleen “vervelend” zijn
maar ook talenten hebben bleek op het College
bezoek in de Basisschool “De Vlieger” van
afgelopen woensdagavond 28-09-2005.
Als afsluiting van het bezoek verzorgde de
jongeren, G-SAM, BIG SHARK EN CRACK AL
LACK voor een spetterend RAP optreden .

Ik wil mij even voorstellen:
Ik ben Astrid Riemslag en ben werkzaam als
ambulant jongerenwerker voor St. Tracee, in
de wijken Mariarade, Centrum/ De Dem en
Mariagewanden .
Je kunt mij vaker in de avonduren vinden in de
wijken op straat of in de jongerenaccommo–
datie OASE, gelegen aan de kastanjelaan 140
te Hoensbroek.
In deze accommodatie komen jongeren in
hun vrije tijd bij elkaar en kunnen hier bijv.:
darten, computerspellen spelen en hun muziek
luisteren etc.
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De openingstijden van OASE zijn;
Maandag:
- 18:30 t/m 22:30 uur (18 t/m 23 jaar)
Dinsdag:
- 14:00 t/m 17 00 uur Open inloop
(12 t/m 23 jaar)
- 18:30 t/m 21:30 uur (12 t/m 18 jaar)
Woensdag:
- 14:00 t/m 17:00 uur Jonge Moeder groep
(15 t/m 23 jaar)
- 18:30 t/m 21:30 uur (12 t/m 18 jaar)
Donderdag:
- 18:30 t/m 22:30 uur (18 t/m 23 jaar)
Mocht u nog vragen hebben m.b.t. mijn
werkzaamheden in de wijk dan kunt u mij
telefonisch bereiken bij;
St. Tracee
Hoofdstraat 11
6431 LA Hoensbroek
045-5230440

Nieuws werkgroep
Onderhoud Openbaar Gebied
Buurtteam Schoon, Heel en Veilig
Over de ontwikkelingen betreffende het
nieuw te vormen buurtteam Schoon, Heel
en Veilig kan ik kort zijn: er valt deze keer
niets te melden, onze buurt moet nog aan
de beurt komen. Om goed beslagen ten
ijs te komen, als het zover is, doe ik wel
alvast de volgende oproep aan jullie:
Maak een top vijf (10 mag ook) van
knelpunten in jullie omgeving, waarvan
jullie denken dat dat een goed onderwerp
is voor het buurtteam (meervoudig probleem, dus meerdere instanties benodigd
en oplosbaar in 13 weken) en mail dit naar
g.c.ijkema@planet.nl . Wij kunnen als
werkgroep wel iets verzinnen, maar dan
gaat het weer als vanouds: iemand verzint
iets, waar men als buurt mogelijk niet op zit
te wachten. Ik zou het ook prachtig vinden
als er nagedacht wordt over een mogelijke
oplossing voor dat probleem. Dat communiceert volgens mij beter met de instanties,
die eraan mee zouden moeten werken.
Dit betekent overigens niet dat de andere
zaken niet welkom zouden zijn, ook die
mogen gemeld worden. Echter, zoals vorige
keer ook al geschreven, een aantal zaken
kunnen jullie zelf melden bij de desbetreffende instantie(s).
Ik zal nog een mogelijk voorbeeld noemen
voor het buurtteam:

een gemeente als Heerlen!). En een mogelijke oplossing zou een bewakingscamera
kunnen zijn, met natuurlijk sanctie(s), want
anders heeft het nog geen nut.

Veegschema

De herfst is er weer en menigeen ergert zich
aan het bladafvalprobleem in onze ó zó
groene buurt.
Volgend jaar vinden jullie de data, wanneer
er door de gemeente geveegd wordt in onze
buurt, in de afvalwijzer van Rd4.
Een dag van tevoren kan het bladafval dan
naar de straat geveegd/geblazen worden.
De fietspaden (geheel stadsdeel Hoensbroek) worden machinaal geveegd.

Opruimen Bladafval

Bladkorven worden geplaatst, uitsluitend
voor bladeren die van de bomen vallen!!!!
Er komt een proef van een jaar met bladkorven (4 korven strategisch geplaatst).

Lopende Zaken

De afvalcluster op de Zandbergsweg: de
troep rondom is een bron van ergernis voor
menigeen. Het is een meervoudig probleem,
namelijk de troep moet opgeruimd worden
(Rd4 of Openbare Werken), milieupolitie
kan onderzoek doen naar de dader(s),
handhavers moeten misschien stappen
ondernemen en er moet misschien geïnvesteerd worden in de infrastructuur. Het moet
binnen 13 weken op te lossen zijn (ook voor

Een aanvraag namens de bewoners van de
Zandstraat loopt. Het gaat om het weghalen van de trap Zandstraat-Mijnspoor. Een
aanvraag voor de Kastanjelaan is in voorbereiding, zij willen aan het Mijnspoor een
trottoir en een dusdanige wegversmalling,
dat er minder geracet gaat worden. Dit alles
ook voor de veiligheid van schoolgaande
kinderen.
Werkgroep OOG / Gerard IJkema
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EVEN VOORSTELLEN...
Op 15 augustus ben ik begonnen als
stadsdeelcoördinator van Hoensbroek
(de voormalige naam van de functie is
wijkopzichter). Ik ben de opvolger van
Wim Crapels.
Als stadsdeelcoördinator coördineer
ik de werkzaamheden in de openbare
ruimte waarbij verschillende partijen
bij betrokken zijn. Zoals de politie,
woningstichtingen, verslaafdenzorg,
buurtorganisaties en een interne
afstemming tussen de verschillende
afdelingen binnen de gemeente.
Ook het regelen van zaken, zoals het
rechtzetten van een omgereden paaltje
behoort tot mijn werkzaamheden.
Hiervoor heb ik ruim 6 jaar gewerkt
in een kleinere gemeente in Zuid
Holland. Na een verhuizing naar het
mooie Limburg mag ik mijn loopbaan in
Heerlen voortzetten.
U kunt mij bereiken via de service
telefoon openbare ruimte,
telefoonnummer 560 4000.

Even
voorstellen...

Met vriendelijke groet,
Eugène Hodes
stadsdeelcoördinator

College bezoek

SRL

deel 1

Woensdag 28 september kreeg onze
buurt hoog bezoek: het college van B&W
met een flink gevolg. En wij mochten als
Stichting Buurtbeheer Mariagewanden
er ook een steentje (zeg maar flinke kei)
aan bijdragen. Een stevig samenspel van
ons met het team Buurtgericht Werken
van de gemeente Heerlen heeft er
uiteindelijk voor gezorgd dat het perfect
verliep.
De aankleding, programma, sfeer, de balans
tussen onze schone (bedoeld is mooie)
buurt en de kritische noten, maar ook
de opkomst: in één woord grandioos! De
boodschappen, die wij wilden overbrengen
zijn uiteindelijk keihard (gezien de vele
lofuitingen, na deze dag) aangekomen.
Ook de bewoners hebben zich, soms erg
stevig, geroerd. Aangevend dat het ze wel
erg hoog zit. Het bevreemd me niet, als er
slecht naar je geluisterd wordt!
De middag was bedoeld om het college
een aantal facetten van onze buurt te
laten smaken. Elke lid van het college
(wethouder/-burgemeester) bezocht
afzonderlijk met zijn gevolg een aantal
zaken, zoals de Kasteelbuurt, de Zandstraat,
speeltuin Wingerd en Mariagewanden,
buurtverenigingen Schopla en ‘t
Kraaiennest, de tuindersvereniging
aan de Randweg, tafeltennisvereniging
Hoensbroek. En als laatste gezamenlijk de
SRL. Een woord van waardering voor alle
bezochte instellingen: ook zij hebben alles
op alles gezet om het bezoek te doen slagen
en om zich van hun mooiste kant te laten
zien.

Tuinders vereniging
Met wethouder Prickartz en Annemie
Akkermans mocht ik ‘s middags de Villa
Dolfijn bezoeken. Een zorginstelling
voor een negental zelfstandig wonende

bewoners aan de Pastoorskuilenweg.
Ik voelde me ietwat beschaamd, omdat ik
totaal niets wist (en met mij vele anderen
vermoed ik) van deze instelling met supergemotiveerde krachten. Maar dit blijkt
dan weer het grootste compliment voor
deze instelling te zijn. Het bewijst dat hun
integratiepoging volledig gelukt is. Ook de
samenwerking tussen een woningstichting
(de Voorzorg) en een zorginstelling
(Philadelphia) is uniek te noemen.

Het volgende dat wij mochten bezoeken
was de kliniek voor kleine huisdieren
de Drakenmolen. Indrukwekkend wat
men hier kan en doet voor de huisdieren.
Logisch dat er flink uitgebreid gaat
worden, want ook hier staat de techniek
niet stil. Vroeger moest de dierenarts soms
doorverwijzen naar de diergeneeskundige
faculteit in Utrecht, maar nu zijn er heel
veel zaken die bij deze kliniek in huis
gedaan kunnen worden.
Na dit bezoek toog de hele meute
gezamenlijk naar de SRL, onze grootste
werkgever in de buurt, gelegen in een
prachtige omgeving. In een sneltreinvaart
werden we langs de diverse afdelingen
geleid. Van het zwembad, waarvan
vaak gedacht wordt dat dit alleen voor
revalidanten bedoeld is, ook “gewone”
mensen kunnen hier gebruik van maken,
tot het opleidingsgebeuren toe. Een HBO
opleiding is daar zelfs mogelijk.
De tijd was echt tekort om alles goed op
je in te laten werken. Er gebeurt daar
ook zoveel. Blij was ik dan ook met de
uitnodiging om het op een ander tijdstip
nog eens over, maar dan ietwat rustiger, te
doen. Dit zou dan vanuit de buurt kunnen.
We gaan er in ieder geval aan werken. Want
we mogen eigenlijk wel trots zijn op zo’n
instituut en daar enig reclame voor maken.
‘s Avonds mochten wij als buurtbeheer het
een en ander organiseren. Het eerste was
een presentatie van wat wij als stichting
doen, hoe we het doen, waar we het doen,
maar tevens om te laten zien dat wij in
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een wel erg mooie buurt wonen. Het idee
leefde, dat de titel groenste stad van
Nederland grotendeels door onze buurt
kwam. En deze stelling werd vlot door
één van onze buurtbewoners, nl. onze
eigenste burgervader, overgenomen. Op
zich een mooi moment, want dat betekent
dat zo’n titel ook zijn consequenties
dient te hebben. Denk aan het bladafval,
snoeibeleid. Ik hoop dat de schoonheid
van onze buurt na deze presentatie nu nog
meer gewaardeerd gaat worden, dan dat ze
al werd.
Vervolgens, om het geheel niet helemaal
zoetsappig te maken, een sketch met toch
wel kritische noten door Harry Huis (onze
voorzitter) en ik. Met als leermoment, dat
er toch nog wel het een en ander wat in
onze prachtige buurt gedaan mag en moet
worden. Met hier en daar een vrolijke noot
en een olijke kwinkslag. Wij noemden bijv.
Operatie Driewiel (vastgoedmagnaat 3W en
operatie Vliegwiel). Gezien de respons van
de aanwezigen raakten we regelmatig de
juiste snaar.

Gerard
en Harrie
Om ook de bewoners hun zegje te
laten doen, was er de praatkist met
opperspreekstalmeester Ben Maes,
die het enigszins in bedwang hield.
Er werd gretig gebruik van gemaakt.
‘Tuurlijk, hoe vaak krijg je de kans om je
ongenoegen tegenover de burgemeester
te uiten? Hartverwarmend vond ik mijn
achterbuurmeisje, die spontaan het gemis
aan faciliteiten voor jongeren meldde. En ze
woont er pas enkele maanden.
>> pag 5

>> En als laatste een jongerenrap. Bedoeld
om ook de jongeren op een positieve wijze
van zich te laten horen. En dat deed dit
drietal. Als ze ooit wereldberoemd zijn,
zullen ze hopelijk aan dit gedenkwaardige
moment terug denken. Het is voor hun
op deze dag begonnen. Ik vond het mooi
dat er in ieder geval een (mooie) poging is
ondernomen om een brug tussen de diverse
generaties te slaan.
Al met al een geslaagde dag, vooral als je
ziet welk een positieve ontwikkelingen er
één week na deze dag aan het ontstaan zijn.
En hopend dat we bij zowel bewoners als
ook bestuurders het een en ander hebben
losgemaakt, met als gevolg dat onze mooie
buurt nog meer krijgt wat het toekomt. ‘t Is
natuurlijk wel zaaks om dit vast te houden,

Onderzoek
Ouderen voor ouderen
Begin juni van dit jaar zijn we gestart met

een onderzoek onder alle 65-plussers in
Hoensbroek. Het onderzoek, dat plaatsvindt
in opdracht van de gezamenlijke
stichtingen buurtbeheer in Hoensbroek,
beoogt inzicht te krijgen in 3 zaken:

dus weer de oproep: Bewoners, komt op
voor je eigen omgeving, Bestuurders, geef
de bewoners de kans om op te komen voor
hun omgeving!!
Gerard IJkema

College bezoek
Het college heeft zijn ronde door de
Heerlense buurten en wijken er bijna
opzitten.
Doelstelling was:
Kijken in en proeven van de wijk met
positieve en negatieve aspecten. Men wil
laten zien dat men dichter bij de burger en
datgene wat er leeft staat.
Op 28 september was de wijk MariaGewanden
aan de beurt. Onze burgemeester en de
wethouders bezochten onze buurt op deze
dag tussen 15.00 uur en 21.00 uur. Middels
een flyer van de gemeente Heerlen werden
buurtbewoners en groepen die zich op een
of andere manier inzetten in de buurt in de
gelegenheid gesteld zich aan te melden voor
het collegebezoek. In gesprekken had men de
mogelijkheid om iets over zichzelf te vertellen
en vragen te stellen aan de wethouder of de
burgemeester. De vragen konden velerlei zijn
en betroffen persoonlijke aangelegenheden
maar ook aangelegenheden van clubs of
verenigingen. Eenieder had de kans zich
aan te melden en daar was goed gebruik
van gemaakt. De kasteelbuurt werd bezocht,
stichting Schopla had een gesprek en uitte
hun zorgen, de speeltuin aan de Laagstraat
werd bezocht en zo ging men een heel rijtje
af. Gezamenlijk was er ruimte vrijgehouden
om het SRL te bezoeken. Samen werden we
geïnformeerd over het hoe en wat van deze
stichting die toch wel prominent aanwezig
is in onze wijk. Gasten die zich aangemeld
hadden konden samen een bescheiden
maaltijd nuttigen en zo nabespreken wat er
die middag de revue was gepasseerd. Rond
19.00 uur begon het avondprogramma
waarin enkele bestuursleden de plussen van
de buurt en het gemeentelijk functioneren
belichtten. Bewoners konden onder genot van
een drankje op de kist klimmen en zonder
aanzien des persoon positief hun zorgen
aangeven. De wethouders en burgemeester
probeerden hierop te reageren. De jeugd sloot
met een heuse ¨rap¨de manifestatie af.

deel 2

Wat was er goed?

• Buurtbewoners en groepen namen
hun kans waar in korte, duidelijke
bewoordingen hun zorgen te uiten.
• Onze college liet een stuk betrokkenheid
bij de buurt zien en was goed
vertegenwoordigd.
• We merkten dat er een gezamenlijk
verantwoordelijkheidsgevoel voor onze
wijk bestaat. Iedere bijdrage in een stuk
welbevinden, veiligheid en leefbaarheid
is er een en is belangrijk! Zeker op
avonden als deze!
• De aanwezigheid van een grote groep
jeugdigen toonde de goodwill en
betrokkenheid aan van jeugdigen in onze
wijk. Men had een geweldige rap en er
was graffiti kunst.
• Er zijn wat afspraken gemaakt die
kunnen bijdragen in een stuk sociale
verbondenheid, afspraken variërend van
parkeergedrag tot groen. Ook werden er
vervolggesprekken toegezegd.

Wat was er minder goed?

• In tijd was een en ander toch beknot en
hadden we misschien meer tijd moeten
hebben onze wijk tentoon te stellen.
• Naast mensen die wel gereageerd
hebben en mensen die zich opgegeven
hebben of aanwezig waren bij het
avondprogramma zijn we ervan
overtuigd dat er nog veel meer goeds
in onze wijk steekt! Laat je horen, de
stichting wil op een positieve manier
bijdragen in een stuk welbevinden van
alle wijkbewoners, ook u!
Wil je ook bijdragen, laat je stem horen.
Kom langs voor een gesprek of nodig een
aantal bestuursleden uit. Alleen samen
kunnen we van de mooiste buurt van Heerlen
ook de buurt maken waar het heel prettig is
om te wonen.
Harry Huis
Vz. Sticht. Buurtbeheer MariaGewanden
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1. de behoefte aan huisvesting voor deze
doelgroep.
2. door de enquête hopen we een beeld
te krijgen van de financiële situatie
van de 65-plussers en de eventuele
belemmeringen, die zij ondervinden om
aan activiteiten deel te nemen.
3. inzicht krijgen in de behoefte aan
aktiviteiten en de aanwezigheid van
eventuele knelpunten hierbij in de
verschillende buurten.
Dit onderzoek vindt plaats aan de hand van
een vragenlijst, waarmee een grote groep
vrijwilligers de senioren bezoekt. Van de
in totaal ruim 2400 adressen, die bezocht
moeten worden hebben we inmiddels
ongeveer 900 formulieren ingevuld terug
gekregen. Het onderzoek loopt nog door tot
eind oktober/begin november.
Daarna worden de formulieren verwerkt,
waarna op basis van de resultaten
een rapportage wordt gemaakt door
opbouwwerkers van Tracee Wilma Bröcheler
en Wim Kortekaas.
Het is de bedoeling, dat medio januari
2006 dit rapport wordt aangeboden aan de
besturen van de stichtingen buurtbeheer in
Mariarade, Mariagewanden, Nieuw Lotbroek
en Centrum Hoensbroek/Dem.
Zij zullen dan op stadsdeelniveau en per
buurt apart bespreken op welke manier
daadwerkelijk gevolg kan worden gegeven
aan de wensen en behoeften van de
Hoensbroekse 65-plussers.
Het onderzoek is uitgevoerd door een
enthousiaste groep vrijwilligers, van wie
velen in de afgelopen maanden wekelijks
soms dag-in dag-uit op pad zijn geweest.
Alleen door hun actieve inzet is het mogelijk
geworden om dit onderzoek uit te voeren.
Hoewel u misschien toch tot de doelgroep
behoort, kan het zijn, dat u niet meegedaan
hebt aan dit onderzoek. De oorzaak hiervan
is wellicht, dat u op de momenten, dat een
vrijwilliger bij u aan de deur kwam niet
thuis was. Soms is men een tweede keer of
derde keer aan de deur geweest, maar soms
trof men ook dán niemand thuis.
Mocht u desondanks nog belangrijke
informatie aan ons willen doorgeven
dan kunt u ons tijdens kantoortijden op
maandag t/m donderdag bereiken bij
Tracee, Hoofdstraat 11 in Hoensbroek onder
telefoonnummer 045 – 5230440.
Vraag dan naar Wilma of Wim.

Oproep aan Heerlenaren om deel te nemen!

Heerlens Internet Panel van start
Vanaf nu kunnen inwoners van Heerlen
meedoen aan internetonderzoeken
van de gemeente. Op die manier wil
de gemeente Heerlen beter inzicht
te krijgen in de meningen en wensen
van de burgers en ze meer betrekken
bij het beleid. Het Heerlens Internet
Panel (HIP) zoekt daarom Heerlenaren
die bereid zijn om regelmatig mee te
werken aan een onderzoek. Mensen die
meedoen krijgen dan via hun e-mail
het verzoek om een digitale vragenlijst
in te vullen. De vragenlijsten hebben
betrekking op actuele gemeentelijke
beleidsvraagstukken zoals lokale
veiligheid, gemeentelijk beheer en
onderhoud, verkeer en parkeerbeleid
etc. De gemeente weegt de antwoorden
mee bij het treffen van maatregelen,
niet alleen in de stad maar ook in de
buurten. Doe daarom mee en laat uw
stem niet verloren gaan!
Hoe werkt het Heerlens Internet Panel?
Om aan het HIP te kunnen deelnemen
moet u inwoner van Heerlen zijn en
12 jaar of ouder; daarnaast is het
noodzakelijk dat u toegang heeft
tot internet en over een eigen emailadres beschikt. Als u aan deze
voorwaarden voldoet, kunt u zich
rechtstreeks aanmelden via www.

internetpanel.heerlen.nl. Via een
kort registratieformulier schrijft u
zich in. Daarna ontvangt u een email met uw toegangscodes en een
verzoek om een korte vragenlijst over
uw persoonlijke situatie in te vullen.
Deze informatie hebben we nodig om
u voortaan gericht voor onderzoeken
uit te kunnen nodigen. Vervolgens
ontvangt u regelmatig, d.w.z.
gemiddeld eens per 2 maanden, een
vragenlijst. Het gaat daarbij altijd om
onderzoek van de gemeente Heerlen
en niet om commercieel onderzoek.
De vragenlijsten zijn beknopt, zodat
het invullen niet veel tijd in beslag zal
nemen.

Privacy

Het beheer van het Heerlens Internet
Panel en de uitvoering van de
onderzoeken wordt verzorgd door het
gemeentelijke bureau Onderzoek en
Statistiek. Dit bureau voert een streng
privacybeleid. Alle gegevens die u via
het HIP verstrekt worden uitsluitend
voor onderzoeksdoeleinden gebruikt,
vertrouwelijk behandeld en anoniem
verwerkt. Ook krijgt u de garantie
dat de gegevens niet aan derden
worden verstrekt. Uw deelname aan
onderzoeken is bovendien gebaseerd

op vrijwilligheid; het staat u altijd
vrij om wel of niet mee te doen. Zodra
u helemaal niet meer wilt deelnemen
aan het HIP kunt u zich uitschrijven.
Uw gegevens worden dan meteen
vernietigd.

Spaarpunten

Als beloning voor uw deelname
ontvangt u per ingevulde vragenlijst
spaarpunten. Elk spaarpunt
vertegenwoordigt een geldwaarde
van 10 eurocent. Deze spaarpunten
worden ingelegd in een spaarfonds
naar eigen keuze; er is een Buurtfonds,
een Jongerenfonds en een Heerlens
Goede doelenfonds. Deze fondsen
steunen activiteiten die gericht zijn
op het verbeteren van het woon- en
leefklimaat in de stad en de buurten of
activiteiten van lokale goede doelen.
Met uw deelname aan het Heerlens
Internet Panel verschaft u de gemeente
dus niet alleen waardevolle informatie,
maar levert u tegelijkertijd een bijdrage
aan de goede zaak.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u
terecht op de website van het HIP:
www.internetpanel.heerlen.nl.
Hier vindt u de antwoorden op veel
gestelde vragen. Via deze website
kunt u ook contact opnemen met
de medewerkers van het Heerlens
Internet Panel.

Halloween

Dit jaar hebben we voor het eerst iets gedaan met
Halloween, en zoals verwacht was het een groot
succes. Er was een opkomst van 50 kinderen uit
de hele wijk MariaGewanden. Vele mensen hadden
hun huis versierd met allerlei spoken, spinnen en
pompoenen. Op basisschool de Vlieger werden de
kinderen bij binnenkomst verwelkomd met een hapje
en een spokendrankje. Ze waren allemaal prachtig
geschminkt en verkleed, sommigen waren haast niet
meer te herkennen en zagen er echt angstaanjagend
uit. We zijn met groepjes kinderen door de buurt
gegaan om de spoken uit onze buurt te verjagen en
niet te vergeten iets lekkers bij de buurtbewoners
op te halen. Hopelijk doen er volgend jaar nog meer
kinderen en ouders mee.
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SBMG zoekt buurtbewoners
voor de kwaliteitsschouw
Beste buurtbewoners,
Voor de kwaliteitsschouw zijn wij als
SBMG op zoek naar buurtbewoners, die
in een groep van 5 personen samen
met enkele ambtenaren, één keer per
jaar, de kwaliteitsschouw willen doen.
Enige uitleg hierover:
De gemeente heeft met enkele geleerden
een methodiek voor het meten van
de kwaliteit van de openbare ruimte
ontwikkeld, waarmee het (veel beter dan
bij het vorige schouwmechanisme) op
een objectieve manier te bekijken is of
een buurt nog voldoet aan een bepaalde
gewenste kwaliteit. En daaruit volgend is
dan bekend welke stappen de gemeente
moet ondernemen om het gewenste
niveau te bereiken.
Allereerst zijn er categorieën benoemd,
bijvoorbeeld verkeersmeubilair
(straatnaamborden, verkeer- en
belemmeringpalen), verhardingen

(gesloten-, element- en
halfverhardingen), schoonhouden
wegen, graffiti, afvalvoorzieningen,
bomen, gazon, bermen en ga zo maar
door. Allemaal zaken in het openbare
gebied.
Per categorie zijn er daarvoor kwaliteiten
bepaald, van A t/m E , waarbij A de
hoogste en E de laagste kwaliteit is.
Voorbeeld in de categorie Graffiti:
A betekent 0% van de oppervlakte beklad,
C 10 % zonder racistische leuzen,
D 30 % met racistische leuzen en E meer
dan 30% van de oppervlakte. En deze zijn
dan per categorie met foto en waarden
verwerkt in een tabel. Er is ook bepaald
voor bepaalde gebieden de streefwaarde,
bijv. Een woongebied als de onze bij de
meeste categorieën de waarde B.
Vooruit dan maar, nog een voorbeeld: de
categorie Verkeersmeubilair, onkruid en
vuil rondom obstakels: bij A kwaliteit is
oppervlakte onkruid 10 cm2 en hoogte
kleiner dan 2 cm. Bij C oppervlakte
onkruid 25-50 cm2 en hoogte 5-10 cm

De parochiekerk van Maria Gewanden!
Maria Gewanden is de laatste jaren
ontdaan van allerlei voorzieningen.
Ons deel van Hoensbroek moest steeds
meer zaken die ons bij elkaar brachten,
waar we elkaar konden ontmoeten,
inleveren. Met het vertrekken van een
supermarkt in de Hoofdstraat, met het
vertrekken van de slager, ja zelfs met
het vertrekken van de SRV – man, met
het vertrekken van ons wijkgebouw
ging een stuk wooncomfort en sociaal
ontmoeten erop achteruit. Jammer,
zeker voor de ouderen onder ons die
al moeilijker uit de voeten kunnen en
afhankelijk worden van de goede wil
van kinderen en buren of vrienden om in
een stukje levensonderhoud te voorzien.
Jammer voor jongeren die in bepaalde
gelegenheden misschien ook kansen om
samen te komen hadden kunnen vinden.
Door een terugloop in het aantal
parochieherders, pastores, komt een
nieuwe verandering voor onze wijk in
het vizier. Het bemannen van de kerk

en het met regelmaat openstellen voor
de eucharistievieringen komt stilaan
in het geding. Een stukje geloof dat we
nog hebben en op sommige momenten
samen willen belijden moeten we straks
misschien ook een stuk verder weg
zoeken. Ook hier gebeurt weer iets wat
we eigenlijk niet willen. Op sommige
momenten willen we toch in geloof met
elkaar in onze eigen omgeving verbonden
zijn. Dit soort momenten zijn onze Eerste
Heilige communie, wanneer er mensen
trouwen, wanneer er mensen sterven,
bij een doop, tijdens een kerstfeest of
gewoon wanneer we een moment van
bezinning zoeken. Natuurlijk is geloven
niet aan een plek gebonden maar het
stuk ‘gezamenlijke verbondenheid”, iets
waar onze parochiekerk de kans toe biedt,
dreigt gesloten te worden. Dit ligt niet
aan de goodwill en inzet van een leger
van vrijwilligers of aan geldkwesties maar
moet gezocht worden in het feit dat er
gewoon te weinig voorgangers zijn.
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en bij E opp. groter dan 100 cm2 en hoger
dan 20 cm.
Er worden een aantal punten in de
buurt benoemd, waar zoveel mogelijk
categorieën aanwezig zijn (dit doet ook
weer de gemeente).
De kwaliteitsschouw is nu met deze groep
op een zodanig meetpunt kijken wat van
een bepaalde categorie de kwaliteit is
(dus A, B, C, D, of E). En dit aan de hand
van de foto’s en omschrijvingen+waarden.
Simpel toch. Ik vind het mooie hieraan
dat er eindelijk normen gesteld zijn aan
zaken, bijv. Zoals in het voorbeeld de
hoogte van het onkruid. Daar kunnen wij
iets mee en ook de gemeente.
Dus beste mensen: voel je betrokken
bij je omgeving, wil je één keer per
jaar iets doen voor je omgeving, meld
het bij ons. Ook als je iemand weet
die dit zou willen doen, meld het. Op
uitdrukkelijk verzoek van de gemeente
moeten dit buurtbewoners zijn en géén
bestuursleden van SBMG. We hopen op
een massale reactie.
Vriendelijk groetend,
Werkgroep OOG SBMG
Gerard IJkema

Het gaat om “onze kerk” en het
behouden van deze kerk voor onze wijk!
Het kan behalve een plek voor bezinning
en het belijden van geloof, de plek
zijn waar mensen ook graag om andere
redenen samen kunnen komen.
Hebt u interesse en voelt u zich betrokken
dan komen we graag met u in gesprek.
Elk idee is beter dan geen idee. Jong of
oud, doe wat voorstellen. Het gaat om
jullie kerk en een voorziening die niet
zou moeten verdwijnen. Dit mag ook
schriftelijk. Met een groep betrokken
mensen gaan we met jullie voorstellen aan
de slag.
Uw ideeën, uw suggesties, uw
opmerkingen kunt u kwijt door te
bellen naar SBMG 045/5234400
en vraag naar Harry Huis.
Uw brieven kunt
u sturen naar het
secretariaat van
SBMG, schrijf er even
¨kerk¨bij! Wilt u in de
“denktank’ zitten geef
dit dan ook aan.

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN ADRESSEN
Alarmnummer
112
(ambulance, brandweer, politie)
Politie (geen spoed)
0900-8844
Politie (Anoniem)
0800-7000
Algemeen maatschappelijk werk
5615260
(ook voor Hoensbroek)
Arbeidsbureau, putgraaf 210
5714845
Bureau voor rechtshulp Heerlen
5719551
Bureau slachtofferhulp
046-4203500
CAD
5719577
Dierenambulance
5708000
Drugs- en tippeloverlast
5604040
Gemeentehuis Heerlen
5605040
Grofvuil aanmelden/afvaltelefoon
5437100
Huisvesting:
- woningstichting Woonpunt
5636600
- de Voorzorg
5223255
Informatiecentrum
5605050
Huurdersbelangenvereniging
Groot Hoensbroek
5227671
Storingsnummers:
- Essent (electriciteit en gas)
0800-0004
- Kabel
0800-1682 of 0340
- Water
0800-0233040
- defecte straatverlichting
073-8558472
Openbare werken
5604000
Onderwijs info kinderen:
- onderwijstelefoon
0800-1608
- Openbare basisschool
5211623
steenkoolstraat
- Basischool De Vlieger
5234400
- Peuterspeelzaal de Belhamels,
5227150
Steenkoolstraat 2
- Peuterspeelzaal ’t Krauwelnest,
5212800
Schuinstraat 2a
Vrijwilligerscentrale
5602525
Buurtwinkel Kasteelbuurt
5231747
Huurdersbelangenvereniging
Groot Hoensbroek
5227671
R.K. Parochie Federatie, Hoensbroek
Secretariaat
- Hoofdstraat 85
5212518
Huisarts:
Limpens en Brouwers, Hoofdstraat 93,
5212553
Nightcare (weekendpost huisartsen)
5778844
Apotheken:
Martens, hoofdstraat 87,
6432 GA Hoensbroek
5212214
RD4 servicenummer reinigingsdienst
5437100 of
5604000
Fysiotherapeut Dorren
Hoofdstraat 110,
5630180
Stichting Buurtbeheer Mariagewanden
5233757
Ziekenhuizen:
- atrium heerlen
5766666
- atrium brunssum
5279999
Kindertelefoon
0800-0432

CONTACTPERSONEN
De volgende personen fungeren als
contactpersoon voor hun deel van de
buurt naar het bestuur van de
Stichting Buurtbeheer:
• Gerard IJkema, Voorstraat 18,
6432 CB Hoensbroek
g.c.ijkema@planet.nl
• Ben Maes, Hoogstraat 10,
6432 GL Hoensbroek,
tel: 5223123, emailadres:
ben.maes@home.nl
• Ine Kleiweg, Hoofdstraat 216, 6432
GL Hoensbroek
tel: 5233757, emailadres:
schoonheidssalonineke@planet.nl
• Katinka Bloem, Opbraakstraat 41,
6432 BR Hoensbroek
tel: 5281608, emailadres:
schopla@home.nl
• Marian van de Elzen en
Els Klinkers, Buurtwinkel
Gouverneur Baron van Hövelplein
19, tel: 5231747 emailadres:
buurtwinkel@wanadoo.nl
Openingstijden maandag en
donderdag van 10-12 en woensdag
van 14-16 uur.
Bij deze personen kunt u in eerste
instantie met vragen of mededelingen
over uw deel van de buurt terecht.
Natuurlijk blijven de voorzitter en de
secretaris het eerste aanspreekpunt
voor zaken die de Stichting als geheel
betreffen.
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